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På te gning er
Le d e l s e s p å te g n in g
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2004 for
Billund Lufthavn A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af
selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Billund, den 4. marts 2005
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Karsten Callesen

Bo Kristensen

Michael Rasmussen
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Revisionspåtegning
Til a k tio n æ r e rn e i B il l u n d Lu f t h av n A / S
Vi har revideret årsrapporten for Billund Lufthavn A/S for regnskabsåret 2004, der aflægges efter årsregnskabsloven.
Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på
grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

D e n u d fø r te r ev is io n
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører
revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter
de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter
endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis
og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af
den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at
den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Ko n k l u s io n
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december
2004 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Vejle, den 4. marts 2005
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Per Nørgaard Sørensen

Lise Kaae Løvbjerg

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor
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Le d e lsesber etning
Se l s ka b s op lys n in g e r
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Se l s ka b s op lys n in g e r – for tsat
I vedtægterne for Billund Lufthavn A/S er fastsat, at formålet med virksomheden er
at eje og drive lufthavn samt drive anden virksomhed, der naturligt knytter sig til lufthavnsdriften.
Den samlede forretning består af
Lufthavnsdriften, hvor de væsentligste indtægter er passagerafgifter, der opkræves for hver afrejsende
passager, og startafgifter, der opkræves i forhold til den vægt, et startende fly maksimalt må veje. De væsentligste udgifter er udgifter til drift- og vedligeholdelse af lufthavnsanlægget, herunder passagerterminal
(incl. bagagesorteringsanlæg), startbane, taxiveje og forplads samt en række forskellige servicebygninger,
materiel m.v. Hertil kommer udgifter til security, marshaltjeneste og en lang række services, såsom brand- og
redningstjeneste, snerydning, miljøovervågning, rengøring, vejrtjeneste og briefing af flybesætninger.
Handling, der består af check-in af passagerer og bagage, lastning og losning af fly, rengøring af fly, samt en
række tilhørende services, såsom efterlysning og eftersendelse af bortkommet bagage.
Flyselskaberne betaler særskilt for handlingydelserne.
Café og Restaurant, der på almindelige markedsvilkår står for drift af lufthavnens serveringssteder i form
af barer, caféer og lounges samt lufthavnens møde- og konferencecenter (Meetings). Herudover står funktionen for driften af lufthavnens personalekantine. Den café/kantine, der servicerer personalet i lufthavnens
Cargo Center og håndværkere, der har deres arbejdsplads i og ved den tidligere passagerterminal, drives af
Eurest efter indhentning af tilbud fra et antal leverandører.
Shopping, der står for driften af lufthavnens taxfree-butikker og gavebutikker samt lufthavnens valutaservice.
Cargo Center Billund (CCB), der er den fysiske ramme for håndtering af lufthavnens betydelige godsmængder. CCB er samtidig handlingselskab, der både udfører fysisk håndtering af godset og udfører papirarbejdet
for væsentlige dele. Udover CCB er SAS Cargo handlingselskab for luftfragt i Billund Lufthavn.
Parkeringen i Billund Lufthavn forestås af EuroPark A/S. Selskabet, der i lufthavnen drives under navnet
LufthavnsParkeringen, fik overdraget opgaven efter gennemførelsen af et EU-udbud. Kontrakten indebærer, at
LufthavnsParkeringen har opført og finansieret anlægget. Selskabet skal stå for driften i 30 år, hvorefter det
overdrages vederlagsfrit til Billund Lufthavn A/S. Den økonomiske aftale indebærer, at nettoindtægterne fra
parkering deles mellem LufthavnsParkeringen og Billund Lufthavn i et aftalt forhold.
De regnskabsmæssige resultater for de enkelte segmenter vil af konkurrencemæssige grunde ikke blive offentliggjort.

Bestyrelsen har vedtaget, at lufthavnen ledes og drives i overensstemmelse med følgende forretningsplan:

6

Fo rr et n in g s p l a n fo r B il lund Luf t havn
Mission:
1. At være Vestdanmarks internationale lufthavn
2. At skabe positive oplevelser for passagererne
3. At skabe værdier for flyselskaber og rejsearrangører
4. At skabe værdier for speditører og transportører af gods

Billund Lu f t h av n s m å l :
•

Billund Lufthavn vil være nummer et i Danmark/Nordeuropa, når det drejer sig om service over for passa-

•

Billund Lufthavn vil arbejde for en stabil vækst, både når det gælder antallet af passagerer og mængden

•

Vi skal opnå økonomiske resultater, der sikrer lufthavnens udvikling.

gerer og luftfartsselskaber.
af gods.

Billund Lu f t h av n s v is io n e r :
Billund Lufthavn vil være en betydelig international lufthavn med
•

Direkte forbindelse til de vigtigste forretningsknudepunkter i Europa.

•

Direkte charterfly til de vigtigste feriesteder i verden.

•

Daglig forbindelse til alle større lufthavne i verden med max. et flyskift.

•

Mindst to daglige forbindelser til alle regionale lufthavne i Europa med max. et flyskift.

•

Ruteforbindelse - passagerer eller fragt - til udvalgte lufthavne i Fjernøsten og Nordamerika.

•

Gode transfermuligheder for lufthavnens passagerer.

Billund Lu f t h av n s m å d e a t o p n å s in e m å l :
•

Vi har fokus på alle former for sikkerhed.

•

Vi lærer af kunderne og deres behov.

•

Vi lægger vægt på enkelhed og overskuelighed.

•

Vi giver kunderne den bedst mulige individuelle service.

•

Vi vil forsøge at forudse forandringer og være parate til at tackle nye udfordringer.

•

Vi vil skabe løbende forbedringer.

•

Vi vil være omkostningsbevidste og konkurrencedygtige, men bevare respekten for helheden i virksomhe-

•

Vi vil være miljøbevidste.

•

Vi har fokus på facts.

•

Billund Lufthavn er arbejdsplads for engagerede og ansvarlige ledere/medarbejdere, der får tingene

•

Vi gør os umage og gør vore medarbejdere i stand til at yde deres bedste.

den.

gjort.

7

H ove d - o g n ø g l eta l
Set over en 5-årig periode kan virksomhedens udvikling beskrives med følgende hoved- og nøgletal:
Hovedtal i DKK 1.000

2004

2003

2002

2001

2000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

348.074

308.704

297.970

303.300

314.172

16.825

- 8.917

-91.344

16.989

9.517

-16.768

-44.013

-107.835

16.925

9.664

Balancesum

1.035.946

1.085.231

1.170.998

1.047.485

795.614

Egenkapital

352.460

379.087

423.100

530.935

514.010

Forskydning i likvider

-4.341

-28.834

35.344

-11.302

-13.244

Nettoinvestering i anlægsaktiver

-3.364

7.600

233.682

314.300

270.304

Af- og nedskrivninger på materielle

56.378

55.161

144.929

35.928

44.560

600

604

602

610

640

Overskudsgrad

4,8

-2,9

-30,7

5,6

3,0

Afkastningsgrad (p.a.)

1,6

-0,8

-7,8

1,6

1,2

Soliditetsgrad

34,0

34,9

36,1

50,7

64,6

Forrentning af egenkapitalen (p.a.)

-4,6

-10,7

-22,6

3,2

1,9

Nettoomsætning

Resultatet før finansielle poster

Årets resultat

anlægsaktiver
Gennemsnitligt antal
fuldtidsbeskæftigede medarbejdere

Nøgletal i %

8

B er etning
Re s u l ta tet
Billund Lufthavn oplevede en kraftig stigning i trafikken, jf. side 14,
og 2004 blev således et godt år for lufthavnen. I sammenhæng hermed opnåedes en betydelig forbedring i det økonomiske resultat.
Årsrapporten for 2004 viser et underskud på DKK 16,8 mio. efter afskrivninger på DKK 56,4 mio. og efter nettorenteudgifter på DKK 33,6
mio.
Nettoomsætningen i 2004 blev DKK 348,1 mio. mod DKK 308,7 mio. i
2003. En stigning på DKK 39,4 mio.
De eksterne omkostninger var i 2004 93,8 mio. mod DKK 90,1 mio. i
2003. En stigning på DKK 3,7 mio.
Lufthavnens personaleomkostninger var i 2004 DKK 181,0 mio. mod
DKK 172,4 mio. i 2003. En stigning på DKK 8,6 mio.
Det fremgår af pengestrømsopgørelsen (årets resultat tillagt reguleringer), at Billund Lufthavn i 2004 har været i stand til at generere
et cashflow på ca. DKK 72,5 mio. fra driften før finansielle poster. Det
tilsvarende beløb i 2003 var DKK 45,7 mio.
Et cashflow på DKK 72,5 mio. er tilstrækkeligt for at kunne servicere
virksomhedens gældsforpligtelser, men det hører med til bedømmelsen, at cashflow’et er opnået i et år, hvor trafikken udviklede sig markant bedre end forventet. Samtidig skal det tilføjes, at kommende års
investeringsbehov blandt andet til renovering af startbanen og til anskaffelse af supplerende handlingudstyr gør det ønskeligt at foretage en forøgelse af virksomhedens cashflow.
I årsrapporten for 2003 var ledelsens forventning til 2004 formuleret som følger:
”For 2004 forventes et resultat af den ordinære drift som er bedre end det tilsvarende for 2003, ikke mindst fordi antallet af tillyste
charterflyvninger for sommersæsonen 2004 viser en klar fremgang.
Men da der fortsat er en betydelig usikkerhed omkring udviklingen i
luftfartsbranchen, er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at fremkomme med en præcis prognose.”
Det kan umiddelbart konstateres, at den relativt positive forventning til resultatet for 2004 har vist sig at være berettiget, men på
den anden side var forbeholdet relevant, for der hersker fortsat en
betydelig usikkerhed omkring udviklingen i luftfartsbranchen.
Resultatet for 2004 er tilfredsstillende, og det viser, at fokus i både
indeværende og fremtidige år skal fastholdes dels på tilbageholdenhed, når det gælder omkostningsudviklingen, dels på udvikling af eksisterende og opdyrkning af nye indtjeningsmuligheder. Men resultatet
bekræfter også, at der fortsat skal arbejdes målbevidst på at tiltrække nye operatører og fastholde og bistå eksisterende operatører med
udvikling af trafikken i Billund Lufthavn.
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B er etning
A f - og n e d s k r iv n in g e r
I 2002 blev samtlige aktiver gennemgået for at få fastlagt den fremtidige afskrivningsprofil på de enkelte dele af det nye anlæg. Samtidig gav den ændrede anvendelse af den gamle terminal anledning til
en total gennemgang af alle eksisterende aktiver for at få en vurdering af, om der ville være behov for at foretage ekstraordinære nedskrivninger på nogle af bygningerne og noget af materiellet i forbindelse med dettes overgang til anden anvendelse.
Denne gennemgang fik som resultat, at der i 2002 blev gennemført
ekstraordinære nedskrivninger på i alt DKK 98,7 mio.
Hertil kommer, at de ordinære afskrivninger i 2002 for første gang
var påvirket af afskrivninger på det nye lufthavnsanlæg – for årets
sidste 7 måneder.
2003 var første år, hvor der er et helt års afskrivninger på det nye
lufthavnsanlæg.
I 2004 er de samlede afskrivninger opgjort til DKK 56,4 mio. mod
samlede af- og nedskrivninger på DKK 55,2 mio. i 2003.
Afskrivningerne påvirker ikke likviditeten, hvilket kan ses af pengestrømsopgørelsen.
Der er i årets løb frasolgt landbrugs- og skovarealer på i alt 134,7
ha. En samlet opgørelse viser, at salget ikke påvirker årsresultatet,
men salgsindtægten bidrager naturligvis positivt til likviditeten i selskabet.

Re n te u d g if te r
Virksomhedens renteudgifter var i 2004 DKK 34,1 mio. mod DKK 35,9
mio. i 2003.
2003 var det første regnskabsår, hvor lufthavnens driftsregnskab er
belastet af et helt års renteudgifter på lufthavnens gæld. Renteudgifter vedr. byggelån forud for det nye lufthavnsanlægs ibrugtagning pr.
30. maj 2002 blev aktiveret og indgår således i værdien af de materielle anlægsaktiver.

E g e n ka p ita l
Billund Lufthavn A/S har ved udgangen af 2004 en egenkapital på DKK
352,5 mio., svarende til en soliditetsgrad på 34,0.
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B er etning
Balance
A k t ive r
Billund Lufthavns materielle aktiver udgør pr. 31. december 2004 DKK
972,9 mio., hvilket er DKK 59,1 mio. mindre end pr. 31. december 2003.
Årets nyinvesteringer er små og omfatter i al væsentlighed forbedring af banelys, anskaffelse af diverse løftegrej både til portørtjeneste og Cargo Centret. Endelig skal nævnes, at der er anvendt ca. DKK
1,5 mio. til securityforanstaltninger.
Der er foran redegjort for afskrivningerne.

Pas s i ve r
Virksomhedens langfristede gæld til kreditinstitutioner m.v. udgør pr.
31. december 2004 DKK 617,0 mio. mod DKK 637,5 mio. pr. 31. december 2003. Nedgangen skyldes gennemførte afdrag på den langfristede
gæld i årets løb.
Den kortfristede gæld udgør pr. 31. december 2004 DKK 66,5 mod
DKK 68,6 mio. pr. 31. december 2003.
Lufthavnens samlede gældsforpligtigelser er pr. 31. december 2004
DKK 683,5 mio. mod DKK 706,1 mio. året før.

Pe n g e st r ø m m e n e
Det fremgår af pengestrømsopgørelsen, at driftsaktiviteten har genereret et cashflow på DKK 72,5 mio. Det fremgår endvidere, at der er
investeret DKK 5,0 mio. i anlægsaktiver, solgt aktiver for DKK 8,4 mio.,
og at bankgælden er reduceret med DKK 14,5 mio. De likvide beholdninger ved årets udgang andrager DKK 8,2 mio.

E f te r fø l g e n d e b e g ive n h e d e r
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet forhold, som påvirker årsrapporten for 2004.

Den 1 . november 2004 fyldte Billund Lufthavn 40 år
Der er i årenes løb skrevet meget om den fantastiske udvikling, der
har gjort det muligt at udvikle LEGO’s landingsbane af græs til Vestdanmarks internationale lufthavn. Mennesker med visioner og gå-påmod tog initiativet og udviklede sammen med rejsearrangører, flyselskaber og dygtige medarbejdere græsmarken til den Billund Airport,
der i 2004 af det anerkendte internationale analyseselskab Skytrax
blev valgt som den 20. bedste lufthavn i verden. Og den 7. bedste i
Europa.
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B er etning
Vi har for både 2004 og 2005 – blandt de mange udsagn, der er vigtige for at Billund Lufthavn kan opnå sine mål – valgt at have særlig
fokus på følgende punkter:
Vi lærer af kunderne og deres behov
Vi vil være omkostningsbevidste og konkurrencedygtige, men bevare
respekten for helheden i virksomheden
Billund Lufthavn er arbejdsplads for engagerede og ansvarlige medarbejdere/ledere, der får tingene gjort

Vi h a r l æ r t a f ku n d e rn e o g d e r e s b e h ov
I alle lufthavnens kundeorienterede afdelinger er der en logbog,
hvori negative oplevelser, som passagerer måtte gøre opmærksom på,
noteres. Det samme gælder forslag til justeringer eller ændringer i
lufthavnens service. Hensigten er naturligvis at sikre, at kundernes
engagement i lufthavnens udvikling fastholdes og udnyttes i udviklingen af de forskellige services.
Tilsvarende er der en fast side til læserbreve og svar fra lufthavnsledelsen i lufthavnens eget magasin Check-in Billund. Til formålet er
der oprettet en e-mailadresse (laeserbrev@bll.dk).
Alt sammen fordi vi er klar over, at kundernes engagement og medleven er af afgørende betydning for lufthavnens udvikling og kundeloyalitet.
Det er samtidig glædeligt at kunne registrere, at der er kommet og
fortsat indkommer et betydeligt antal forslag, som umiddelbart har
kunnet anvendes. Spændvidden i de indkomne og anvendte forslag er
enorm, men de vidner alle om stor interesse for lufthavnen og dens
services.
Blandt de mange gennemførte forslag kan nævnes etablering af en
såkaldt kids-lounge, hvor børn kan lege og/eller spille computerspil,
hvis der opstår en længere forsinkelse. Det gælder etablering af specielt rygerrum i ankomsten, etablering af diverse services på lufthavnens hjemmeside, f.eks. ”her og nu” - oversigt over ledige charterafgange.
Det gælder også etablering af et særligt ceremonirum, hvor pårørende i værdige omgivelser kan modtage familiemedlemmer, der er
døde under ophold i udlandet.

Lu f t h av n e n e r kon ku rr e n c e d yg tig og o m ko st nings b ev i d st
Billund Lufthavn kan konstatere, at det i 2004 er lykkedes at betjene
et betydeligt større antal passagerer end i 2003, uden at det har væ-
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B er etning
ret nødvendigt at foretage en væsentlig øgning i bemandingen. Det er
samtidig lykkedes at opfylde de nye, stærkt stigende krav til security
uden at øge ressourceforbruget tilsvarende voldsomt.
Billund Lufthavn har fastholdt lufthavnsafgifter og passagerafgifter
uændrede siden 1999.
Dette er sket i en periode, hvor alle øvrige danske lufthavne har hævet afgifterne.
En sammenligning af de officielle takster i en række lufthavne ser

Billund

København

Esbjerg

Aarhus

Aalborg

ud som følger:

----------------------- DKK -----------------------Passagerafgift pr. pass.

100

81*

95

101,70

78

(100)

(88)

(90)

(39,10)

(78)

Securityafgift pr. pass.

-

-

-

9,10

-

Handlingafgift pr. pass.

-

-

-

10,00

-

I alt pr. pass./udenrigs

100

81*

95

120,80

78

35

40

35

65,20

55,50

(indenrigs pr. pass.)

Startafgift pr. t (MTOW)

* For nærværende ikke godkendt af SLV. Godkendt takst er 74 kr.
Det fremgår umiddelbart, at Billund Lufthavn er konkurrencedygtig,
når det gælder flyselskabernes udgifter ved beflyvning af lufthavnene. Det er naturligvis først og fremmest sammenligningen mellem Billund og København, der er umiddelbart interessant. Når yderligere
medtages udgifter til handling og flyvesikringstjeneste, kan det beregnes, at et fuldt lastet charterfly med 148 passagerer vil skulle erlægge knap DKK 10.000 mere ved en flyvning fra København end ved
en flyvning fra Billund.
Taksterne i lufthavnen i Esbjerg er først og fremmest interessante,
fordi Esbjerg Lufthavn hos Ryanair kun opkræver i alt DKK 38 pr. afgående passager. Esbjerg Lufthavns opkrævning på DKK 38 hos Ryanair
skal dække både passagerafgiften på DKK 95, startafgiften som udgør
DKK 2.380 pr. start og en handlingafgift, der er fastsat til DKK 4.200
pr. start.
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Den kommunale Esbjerg Lufthavn opkræver de af Esbjerg Byråd fastsatte og af Statens Luftfartsvæsen godkendte takster hos alle andre flyselskaber end Ryanair. Det kan derfor konstateres, at Esbjerg
Lufthavn, dvs. Esbjerg Kommune, yder et tilskud til Ryanair på ca. DKK
13.400 for hver eneste afgang fra lufthavnen. Det svarer til et tilskud
på ca. DKK 4.700.000 på årsbasis.

Pas s a g e r ska t te n b ø r væk
Billund Lufthavn ønsker, at luftfarten i Danmark – og i hele Europa –
skal have fair konkurrencevilkår. Vi ønsker, at kravet om fair konkurrencevilkår skal gælde på alle områder. Vi bakker derfor fuldt og helt
op om branchens ønske om, at den danske afgift på 75 kr. pr. passager
afskaffes. Denne passagerafgift er en særskat på luftfart i Danmark.

Tra f ik ke n i 2 0 04
Tallene for hele 2004 er som følger:
Rute indland: 159.193 passagerer svarende til en fremgang på 15 %.
Rute udland: 866.129 passagerer svarende til en fremgang på 19 %.
Charter: 801.653 passagerer svarende til en fremgang på 12 %.
For alle kategorier under et er der registreret en fremgang på
245.035 passagerer eller 15 %.
I årets løb etableredes følgende nye ruter:
SUN-AIR’s nye rute til Düsseldorf (to gange om dagen).
Sterling startede en sommerrute til Alicante (1 gang om ugen).
Sterling startede nye ruter til Lanzarote, Gran Canaria og Tenerife
(alle 1 gang ugentlig i vinterhalvåret).
Cimber Air overtog pr. 31. oktober Maersk Air ruter til Bruxelles, Milano, Oslo, Stockholm og München.
Maersk Air ophørte pr. 31. oktober med at beflyve feeder-ruten mellem Billund og Kristiansand.
Maersk Air ophørte med virkning fra 31. oktober med at flyve på ruten mellem Færøerne og Billund.
Fra samme dato har Atlantic Airways øget sin betjening af denne
rute, så der nu flyves 3 gange om ugen om vinteren og dagligt i sommerperioden.
I slutningen af 2003 påbegyndte Tyrkiet Eksperten direkte charterflyvninger fra Billund til Thailand. Disse blev gennemført i hele vinterperioden 2003/2004 og genoptaget i december 2004. På dette
tidspunkt påbegyndte MyTravel en ugentlig flyvning for en række bureauer.
Disse flyvninger blev naturligvis alle ramt af den store naturkatastrofe, der skete i Sydøstasien i julen 2004 i forbindelse med det
kraftige jordskælv ud for Indonesiens kyst. MyTravel koncentrerede
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de genoptagne flyvninger til Thailand i København, mens Tyrkiet Eksperten fortsat bringer mange jysk/fynske gæster direkte til Thailand.
Keflavik

Den langsigtede betydning for Billund Lufthavn kan først vurderes,
når bureauernes planer for vinteren 2005/2006 bliver kendt, men det

Færøerne

er under alle omstændigheder bevist, at mange gæster foretrækker at

Florø

Bergen

Helsinki

Oslo

Stavanger
Edinburgh

Stockholm
Gøteborg

Aalborg

København

Manchester

Palanga
Kaunas

Birmingham

Amsterdam

London/Gatwick
Bruxelles
Paris

Düsseldorf
Frankfurt

Warszawa

Tirgu Mures

vist, at der har været stor tilfredshed med både kundeefterspørgsel
Nogle få weekends med periodiske problemer med bagagesorteringsanlægget har ifølge bureaucheferne på ingen måde kunnet ødelægge

Nice

Alicante

Billund Lufthavn oplevede en meget gunstig udvikling i chartertrafikken i sommeren 2004. Og kontakten med bureauerne har utvetydigt
i Billund og med den service, der har været ydet i Billund Lufthavn.

München

Malaga

undgå omvejen via København.

indtrykket af en velfungernede trafikafvikling.

Mallorca

Ved udgangen af 2004 havde Billund Lufthavn følgende udenrigsruChania

Tenerife
Gran Canaria

Lanzarote

ter:
Flyselskab

Destination

Ugentlige afgange

Air Lithuania

Kaunas/Palanga

6

Atlantic Airways/Maersk Air

Vagar

2

BA/SUN-AIR

Düsseldorf

10

BA/SUN-AIR

Manchester

11

BA/SUN-AIR/Finnair

Göteborg

BA/SUN-AIR/Finnair

Oslo

16

BA/SUN-AIR/SN Brussels

Bruxelles

11

Cimber Air

Bruxelles

5

Cimber Air

Milano

Cimber Air

Oslo

17

Cimber Air

Stockholm

11

Cimber Air/Lufthansa

München

17

Danish Air Transport

Bergen

1

Danish Air Transport

Florø

1

Danish Air Transport

Stavanger

Krone Rejser

Malaga

5

6

11
1 *

Maersk Air/Air France

Paris/CdG

17

Maersk Air/Continental Airl.

London/Gatwick

18

Maersk/Cont./KLM/Kenya

Amsterdam

20

Maersk Air/Lufthansa

Frankfurt

13

Sterling

Gran Canaria

2 *

Sterling

Lanzarote

1 *

Sterling

Malaga

1

Sterling

Tenerife

1 *

* = charterrute
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Den positive trafikudvikling er fortsat i de to første måneder af
2005 med en samlet fremgang i passagertallet på godt 10 %.

C a r g o C e n te r B il l u n d – C C B
Cargo Center Billund har i 2004 noteret en betydelig vækst i mængder
luftfragt, der er gået gennem Billund Lufthavn. Stigningen er på 21,7 %
fra knap 40.000 tons til godt 48.000 tons.
Stærkt medvirkende til den store fremgang har været en kraftig øgning i mængderne af importerede tekstilvarer fra Fjernøsten. Modetøj
er at sammenligne med letfordærvelige varer, så det er altafgørende
i et konkurrencepræget marked, at varerne er fremme på butikkernes
hylder hurtigst muligt efter, beslutning om nyt design er truffet.
Lufthavnen arbejder sammen med Dansk Tekstil & Beklædning og flere speditionsvirksomheder intensivt på at sikre direkte fragtflyvninger mellem Fjernøsten og Billund.
Sådanne flyvninger vil effektivisere transporterne, og de vil specielt betyde, at mange flere transporter kan undgå at betale vejafgifter for at benytte det allerede overfyldte tyske motorvejsnet.
Cargo Center Billund har igen i 2004 cementeret sin position som en
af Europas foretrukne lufthavne til håndtering af nødhjælp, der skal
hurtigt frem til truede områder, det være sig efter jordskælv, efter
tørkekatastrofer eller efter følgerne af krig eller lignende.
Denne udvikling er forsat ind i 2005 oven på de katastrofale oversvømmelser i Sydøstasien.

U d s ig te rn e for 2 00 5
Air Lithuania åbner den 29. marts en ny rute til Warszawa med en daglig afgang.
SUN-AIR åbner den 4. april 2005 nye ruter til Helsinki og Birmingham
med en daglig afgang til hver destination.
Cimber Air har med udgangen af januar måned nedlagt ruten til Milano, der havde en daglig afgang.
For 2005 forventes et resultat af den ordinære drift, som er på niveau med resultatet for 2004. Antallet af tillyste charterflyvninger
for sommersæsonen 2005 ligger på et fortsat højt niveau. Men den
stadige usikkerhed omkring udviklingen i luftfartsbranchen gør det på
nuværende tidspunkt vanskeligt at fremkomme med en præcis prognose. Da det er antallet af flyvninger og dermed passagerer, der er den
altafgørende faktor for udviklingen i virksomhedens økonomiske resultat, har ledelsen ved sin budgetlægning valgt en forsigtig linie.
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B e s kæf t ig e l s e n i B il l u n d Lu f t h av n A / S
Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede i 2004 har været 600
mod 604 i 2003.
Siden forsommeren 2003 har der været praktiseret et såkaldt blødt
ansættelsesstop. Det betyder, at der ved enhver form for ledighed
i en stilling foretages en grundig overvejelse af muligheden for at
undgå genbesættelse i stillingen. Og hvis genbesættelse vurderes at
være nødvendig, overvejes det, om intern flytning er mulig og ønskelig. Der er dog i alle tilfælde tale om frivillighed.
Den regnskabsmæssige opsplitning af virksomheden i resultatcentre betyder, at de enkelte afdelingers økonomiske resultater spiller
en afgørende rolle ved styringen af personaleforbruget i disse afdelinger. Det er ikke noget selvstændigt mål at begrænse personaleforbruget. Hvis ansættelse af nye medarbejdere vurderes at kunne forbedre de økonomiske resultater, bliver sådanne ansættelser gennemført, men også her vil mulighederne for omplacering og/eller udlån
blive vurderet.

Risici
Ko n j u n k t u r- o g m a rke d s r is ic i
Billund Lufthavn er på grund af de store investeringer, der er foretaget, følsom over for følgende faktorer, der kan påvirke trafikudviklingen i negativ retning:
Den generelle konjunkturudvikling i samfundet er afgørende for udviklingen i flytrafikken. Krigen i Mellemøsten kom i en periode til at
påvirke antallet af flypassagerer i negativ retning. Chartertrafikken
er specielt følsom over for negative politiske og økonomiske udviklingstræk. Og chartertrafikken fylder relativt meget i Billund Lufthavn. Vi oplevede således i 2003 en betydelig nedgang i chartertrafikken. Til gengæld har vi oplevet en betydelig vækst i dette segment
i 2004.
Konkurrencen fra den kommunale underskudsgivende lufthavn i Esbjerg påvirker Billund Lufthavns trafikudvikling i negativ retning.
Yderligere skatteyderfinansieret trafikvækst i Esbjerg Lufthavn vil
således svække Billund Lufthavns konkurrenceevne. Og der er tale om
en selvforstærkende svækkelse, fordi den ulovlige kommunale konkurrenceforvridning svækker de flyselskaber, der betjener deres passagerer fra Billund Lufthavn.
Som dokumenteret foran er det uomtvisteligt, at Esbjerg Lufthavn
ikke opkræver de takster, der er anført i det af byrådet godkendte og
af Statens Luftfartsvæsen tiltrådte takstregulativ.
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Allerede af denne grund er lufthavnens takster ikke gennemsigtige,
men det er endvidere dokumenterbart, at lufthavnens takster diskriminerer nogle selskaber til fordel for andre, og at de opkrævede takster ikke afspejler omkostningerne ved at betjene de forskellige kunder.
Det har hidtil været Billund Lufthavns forventning, at den afgørelse, EU-Kommissionen for mere end et år siden traf vedrørende ulovlig
offentlig støtte til Ryanair i Charleroi i Belgien, vil få de danske myndigheder til at sætte en stopper for Esbjerg Kommunes tilsvarende
støtte til samme flyselskab.
Da dette ikke er sket, har Billund Lufthavn besluttet at tage det
usædvanlige skridt at indbringe sagen for Konkurrencestyrelsen og
for Tilsynet med Esbjerg Kommune.

Re n te - o g va l u ta r is ic i
Pr. 31. december 2004 er ca. 71 % af Billund Lufthavns samlede langfristede gæld fast forrentet, dvs. at renten er lagt fast for mere end
ét år. En del af virksomhedens lån er optaget i euro, og en mindre del
i CHF.
Det er virksomhedens vurdering, at den øjeblikkelige sammensætning af gælden er optimal, når henses til anlægsaktivernes levetid,
renteniveauet på kort henholdsvis lang gæld, og renteniveauet på lån
i danske kroner henholdsvis euro og CHF. Der er dog tale om en forholdsvis konservativ og derfor meget lidt spekulativ lånepolitik.
Der foretages løbende porteføljepleje.

K r e d it r is iko
Kreditrisikoen søges konstant minimeret ved overvågning og opfølgning af debitorernes betalingsoverholdelse.

Miljø
Billund Lufthavns påvirkning af miljøet vurderes at være af så begrænset omfang, at de kommende års udvikling og vækst kan ske uden
konflikter med virksomhedens miljøgodkendelse og med det omliggende samfunds forventninger.
I øvrigt modtog Billund Lufthavn i efteråret 2004 diplom for sin miljøredegørelse, der som følge af medlemskabet af Miljønetværk Ribe
Amt indsendes hvert 2. år. Det var tredje gang, lufthavnen fik anerkendt sin miljøredegørelse, der udover en beskrivelse af de nuværende miljøbelastninger også beskriver de indsatsområder, lufthavnen vil
arbejde med for at forbedre miljøet.
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Ny s e c u r it y p l a n
Billund Lufthavn fik som den første større lufthavn i Danmark godkendt sin nye securityplan hos SLV. Der er tale om væsentlige ændringer i forhold til den hidtidige plan. Ændringerne sker som følge af en
ny EU forordning, der trådte i kraft den 19. januar 2004.
Foruden ændringer af rutiner og kontroller, der udføres af securityafdelingen, har planen medført enkelte fysiske ændringer i terminalbygningen. Specielt skal fremhæves, at Hovedvagten er blevet ombygget, så der nu foretages all staff screening (det drejer sig om screening af både lufthavnens ansatte og flybesætninger), og der er foretaget omlægninger og udskiftninger af et stort antal dørlåse.
En af EU forordningens nye væsentlige punkter er en fuldstændig
adskillelse af afgående og ankommende passagerer. Den nye terminalbygning var i forvejen indrettet på en sådan måde, at den tog højde
for dette.
Lufthavnen har for fuldt ud at leve op til kravene om adskillelse
måttet installere dørsystemer, der sikrer, at tilbageløb ikke er muligt
for passagerer på vej ind i det område, hvor ankommende bagage afhentes af passagererne.
Der er i alt i 2004 investeret ca. DKK 1,5 mio. i forbedring af security-forholdene.

Arbejdsmiljø og sundhed
Ledelse og medarbejdere i Billund Lufthavn har aftalt en sundhedspolitik, der lægger stor vægt på arbejdsmiljø, mindst mulig sygefravær
og i det hele taget en fokusering på medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressourcer.

Su n d h e d s p o l it ik
Billund Lufthavn A/S har indgået aftale med Falck Healthcare om etablering og drift af en behandlingsklinik og et træningscenter i lufthavnen. Behandlingsklinikken er åben 34 timer om ugen. Der er adgang til
behandling af kiropraktor, fysioterapeut, massør og zoneterapeut.
Ordningen indeholder yderligere bl.a. følgende tilbud til medarbejderne: Rygskole, forebyggende gymnastik samt konkurrence for medarbejdere, hvor temaet er bedre kondition og vægttab.
Medarbejderkantinen arbejder sideløbende med forbedring af de tilbud, der gives i kantinen.
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Jor dsalg
Lufthavnen har i december måned 2004 efter gennemførelse af et offentligt udbud solgt et areal på 134,7 ha (heraf 44,5 ha skov). Arealet var en del af den samlede arealerhvervelse, der gik forud for den
store udvidelse, der blev afsluttet i 2002. Jorden skal ikke anvendes
til lufthavnsformål, hvorfor lufthavnen ikke lovligt ville kunne beholde arealet. Jordsalget har ikke påvirket resultatet for 2004, hvorimod
lufthavnens likviditet naturligvis er påvirket positivt af salget.

Forbedr et infrastruktur er væsentlig fo r
Billund Luf t havn
I september måned 2005 sker der en afgørende forbedring i tilgængeligheden til Billund Lufthavn fra Østjylland. Når motortrafikvejen
fra Horsens til Give er åbnet på hele strækningen, vil køretiden fra
Århus til Billund blive reduceret med ca. et kvarter. Og den allerstørste effekt af de forbedrede vejforbindelser er, at passagererne undgår at skulle gennem Vejle, hvor trafikken i perioder giver køproblemer for bilisterne.
Billund Lufthavn vil forstærke indsatsen for at forbedre den kollektive trafikbetjening af Billund Lufthavn. Der er behov for endnu flere busafgange mellem Århus/Skanderborg/Horsens/Vejle og Billund.
Samme behov for forbedringer ses klart mellem Kolding og Billund og
mellem Esbjerg og Billund. Det øgede behov skyldes først og fremmest regeringens fortsatte bestræbelser for at forbedre togbetjeningen af Københavns Lufthavn i Kastrup. Billund Lufthavn ville ikke finde det urimeligt, om de offentlige myndigheder også gør en indsats
for at forbedre busbetjeningen af Billund Lufthavn.

Ny sammensætning af bestyr elsen i Bill u n d
Luf t havn A/S
Aktionærerne er efter længere tids drøftelser blevet enige om at
foretage en justering i bestyrelsens sammensætning og udpegning.
Aktionærerne ønsker gennem ændringen at hævde og understrege
selskabets status som et uafhængigt, konkurrencedygtigt erhvervsdrivende selskab og ruste dette bedst muligt til at klare sig som sådant, og dermed bevare og skabe størst mulig værdi,
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Aktionærerne ønsker endvidere i videst muligt omfang at gøre valg
af bestyrelsesmedlemmer samt disses valgperioder m.v. uafhængigt af
amts- og kommunalvalg og således alene afhængigt af selskabets vedtægter m.v. samt selskabets interesser og tarv.
Aktionærerne er enige om, at den generalforsamlingsvalgte del af
bestyrelsen sammensættes som følger:
•

Tre medlemmer udpeges af Vejle Amt (udpegede medlemmer)

•

Et medlem udpeges af Kolding Kommune (udpeget medlem)

•

Et medlem udpeges af Vejle Kommune (udpeget medlem)

•

Et medlem udpeges af Billund og Grindsted i forening (udpeget
medlem)

•

En observatør uden stemmeret udpeges af Give Kommune (udpeget observatør)

•

To uafhængige, professionelle medlemmer (herunder bestyrelsens formand) vælges af selskabets generalforsamling efter lovens regler, men dog på en sådan måde, at aktionærer eller grupper af sådanne, der repræsenterer mindst 35 % af det totale antal stemmer, kan kræve at vælge ét medlem til bestyrelsen (valgte medlemmer).

Den udpegede observatør har samme rettigheder og pligter som et
bestyrelsesmedlem, men dog ikke stemmeret i bestyrelsen.
Antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer reduceres
samtidig fra 8 til 4.
Ændringer forventes vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, der gennemføres snarest muligt.

Ko m m u n a l r e fo rm e n s b et y d n in g fo r e j e r fo rh oldene
e r ik ke a f k l a r et
Der er i øjeblikket ikke fundet nogen afklaring af hvem, der efter amternes nedlæggelse skal eje de 50 % af aktierne, som for tiden ejes
af Vejle Amt.
Der kan blive tale om, at amtets aktier følger borgerne ind i de nye
kommuner, således at lufthavnen beholder hele det område, som har
indbetalt aktiekapital, som engagerede ejere.
Men der er også rejst forslag om, at aktierne overdrages til de nuværende, øvrige ejere i forhold til deres nuværende ejerandele.
Endelig er der tanker om, at aktierne vil kunne overdrages en eller
flere af de kommende regioner.
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En nærmere afklaring må afvente Regeringens og Folketingets videre arbejde med gennemførelse af kommunalreformen.
Billund Lufthavns fremtidige udvikling er ikke i sig selv påvirket af
kommunalreformen – allerede af den grund at lufthavnen betjener
det meste af Vestdanmark og dermed befolkning og erhvervsliv i hele
Vestdanmark.
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Regnskabsprak sis
Re g n s ka b s g ru n d l a g
Årsrapporten for 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven og de i februar 2004 vedtagne ændringer hertil.
Implementeringen af de i februar 2004 vedtagne ændringer har ikke
medført ændringer i regnskabspraksis, men visse oplysninger gives
ikke længere, eftersom de efter lovændringen ikke er krævede.
Rapporten er aflagt i danske kroner.

G e n e r e l t o m in d r e g n in g o g m å l i n g
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes,
herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles
pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi
kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver
enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede
amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Re g n s ka b s m æs s ig a f d æk n in g
Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af forventede fremtidige transaktioner, indregnes på egenkapitalen under overført overskud for så vidt angår den effektive del af afdækningen.

O m r e g n in g a f f r e m m e d va l u ta
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs.
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Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er
afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.
Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er medtaget i
resultatopgørelsen under finansielle poster.

Resultatopgør elsen
N etto o m s æt n in g
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i
forbindelse med salget.

A n d r e d r if t s in d tæ g te r
Andre driftsindtægter indeholder indtægter af sekundær karakter i
forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Fin a n s ie l l e p o ste r
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede
og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.

Balancen
Ma te r ie l l e a n l æg s a k t ive r
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at
blive taget i brug. For egen fremstillede aktiver omfatter kostprisen
direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.
Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.
Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med
eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede
brugstid, der udgør:
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Bygninger

40 år

Startbaner, platforme, rulleveje m.v.

20 år

Tekniske anlæg, handlingsmateriel, teknisk udstyr
og lysanlæg

5 - 15 år

Rullende materiel og inventar

4 - 15 år

Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.
Nyanskaffelser med en kostpris under DKK 25.000 omkostningsføres
fuldt ud i anskaffelsesåret.
Grunde måles til kostpris med fradrag af nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne
for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinier som ejede
aktiver.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås
årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover
det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet,
foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at
opgøre genindvindingsværdien.
For ejendomme og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige
pengestrømme, vurderes nedskrivningsbehov sammen med den gruppe
af aktiver, hvortil de kan henføres.
Nedskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver omkostningsføres under samme regnskabspost som de tilhørende afskrivninger.

Va r e b e h o l d n in g e r
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Til g o d e h ave n d e r
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til
imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en
individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer.
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G æ l d ti l r e a l k r e d it in stit u tte r
Gæld til realkreditinstitutter indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til realkreditinstitutter til
amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved
over lånets løbetid ved brug af den beregnede effektive rente på optagelsestidspunktet.

G æ l d s fo rp l ig te l s e r i ø v r ig t
Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for
stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret
kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt
for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den
nominelle værdi.

Pe n g e st r ø m s o p g ø r e l s e
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes
disse pengestrømme har påvirket årets likvider.
Pengestrømme fra driftsaktiviteten præsenteres indirekte og opgøres som selskabets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter
som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og –udbetalinger, betalinger vedrørende ekstraordinære poster og betalt selskabsskat.
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme
fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristet gæld samt udbyttebetaling til aktionærerne.
Likvide midler består af posterne ”Likvide beholdninger”.

H ove d - og n ø g l eta l s ove r s i g t
Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Nøgletallene er beregnet således:
Overskudsgrad

=

Resultat før finansielle poster x 100
Nettoomsætning

Afkastningsgrad

=

Resultat før finansielle poster x 100
Samlede aktiver

Soliditetsgrad

=

Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver

Forrentning af egenkapital

=

Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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Re s u l ta to p g ø r e l s e fo r Billund Luf t havn A/S
1 . j a n u a r - 31 . d e c e m b e r
Note

1

2004

2003

DKK 1.000

DKK 1.000

Trafikindtægter

108.126

93.299

Salg af varer og tjenesteydelser

212.187

190.381

Lejeindtægter
Andre driftsindtægter
Nettoomsætning

8.261

8.736

19.500

16.288

348.074

308.704

93.838

90.084

2

Andre eksterne udgifter

3

Personaleudgifter

181.033

172.376

Resultat før finansielle poster og afskrivninger

73.203

46.244

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

56.378

55.161

Resultat før finansielle poster

16.825

(8.917)

4

5

Finansielle indtægter

6

Finansielle udgifter
Årets resultat

519

814

34.112

35.910

(16.768)

(44.013)

(54.160)

(10.147)

Re s u l ta td is p o n e r i n g
Overført resultat primo
Dagsværdireguleringer
Årets resultat

9

Overført resultat ultimo

(9.859)

0

(16.768)

(44.013)

(80.787)

(54.160)

(80.787)

(54.160)
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B a l a n c e 31 . d e c e m b e r for Billund Luf t havn A/S
A k ti ve r
Note

2004

2003

DKK 1.000

DKK 1.000

Grunde og bygninger

597.904

615.988

Startbaner, platforme og rulleveje m.v.

200.240

213.371

Tekniske anlæg, handlingsmateriel, teknisk udstyr og lysanlæg

120.279

134.382

51.289

61.266

3.236

6.975

Materielle anlægsaktiver

972.948

1.031.982

Anlægsaktiver

972.948

1.031.982

7.529

7.612

Tilgodehavender fra salg

29.138

22.645

Andre tilgodehavender

18.151

10.471

Tilgodehavender

47.289

33.116

8.180

12.521

62.998

53.249

1.035.946

1.085.231

Rullende materiel og inventar
Materielle anlægsaktiver under udførelse
4

7

8

Varebeholdninger

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver
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B a l a n c e 31 . d e c e m b e r for Billund Luf t havn A/S
Pa s s ive r
Note

2004

2003

DKK 1.000

DKK 1.000

100.000

100.000

333.247

333.247

Overført resultat

(80.787)

(54.160)

Egenkapital

352.460

379.087

Selskabskapital
Overkursfond

9

10

Pengeinstitutter

199.009

219.500

Realkreditinstitutter

418.000

418.000

Langfristede gældsforpligtigelser

617.009

637.500

21.087

15.678

8.091

12.459

Anden gæld

23.908

35.761

Periodeafgrænsningsposter

13.391

4.746

66.477

68.644

683.486

706.144

1.035.946

1.085.231

Gæld til pengeinstitutter
Leverandører af vare- og tjenesteydelser
11

Kortfristede gældsforpligtigelser
Gældsforpligtigelser
Passiver

Økonomiske forpligtelser
Ingen
Eventualposter og andre økonomiske forpligtelser
Ingen
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Pe n g e st r ø m s o p g ø r e l s e for Billund Luf t havn A/S
1 . j a n u a r - 31 . d e c e m b e r
Note

Årets resultat
1

2

2003

DKK 1.000

DKK 1.000

(16.768)

(44.013)

Reguleringer

89.263

89.740

Pengestrømme fra drift før ændringer i driftskapital

72.495

45.727

(31.525)

(18.795)

40.970

26.932

519

814

34.112

35.910

7.377

(8.164)

Køb af materielle anlægsaktiver

(5.010)

(7.965)

Salg af materielle anlægsaktiver

8.374

365

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

3.364

(7.600)

Optagelse af gæld hos realkreditinstitutter

0

0

(552)

0

0

0

(14.530)

(13.070)

(15.082)

(13.070)

(4.341)

(28.834)

Likvider 1. januar

12.521

41.355

Likvider 31. december

8.180

12.521

Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Renteindbetalinger og lignende
Renteudbetalinger
Pengestrømme fra driftsaktivitet

Optagelse af gæld hos pengeinstitutter
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter
Nedbringelse af bankgæld
Pengestrømme fra finansieringssaktivitet
Ændring i likvider
3

2004
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N ote r til å r s ra p p o r te n for Billund Luf t havn A/S

1

2004

2003

DKK 1.000

DKK 1.000

Rutetrafik

62.743

52.686

Chartertrafik

42.745

37.954

Trafikindtægter

Fragt

973

1.217

1.665

1.442

108.126

93.299

Vareforbrug og hjælpematerialer

49.051

45.455

Drift og vedligeholdelse

33.074

32.519

Øvrige omkostninger

11.713

12.110

93.838

90.084

299

318

32

14

331

332

162.911

156.072

10.477

9.823

Øvrige

2

Andre eksterne udgifter

I ovenstående tal er indeholdt:
Revisionshonorar til de generalforsamlingsvalgte revisorer
fra PricewaterhouseCoopers
Honorar for andre ydelser end revision til PricewaterhouseCoopers
og tilknyttede konsulentvirksomheder

3

Personaleudgifter
Gager og lønninger
Pensioner
Andre udgifter til social sikring

3.128

2.524

Øvrige personaleudgifter

4.781

4.590

181.297

173.009

(264)

(633)

181.033

172.376

Aktiveret som anlægsaktiver
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3

Personaleudgifter (fortsat)

2004

2003

DKK 1.000

DKK 1.000

1.784

1.732

307

308

2.091

2.040

600

604

heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse:
Direktion
Bestyrelse

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

4

Materielle anlægaktiver
Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger på materielle anlægsaktiver specificeres
således:

Tekn. anlæg

Materielle

Rullende

anlægsak-

tekn. udstyr

materiel

tiver under

og lysanlæg

og inventar

udførelse

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

Startbaner,

handl. materiel

Grunde og

platforme og

bygninger

rulleveje m.v.

DKK 1.000
Anskaffelsespris
1. januar

736.223

263.933

208.343

152.378

6.975

Periodens tilgang

0

81

537

1.955

2.437

Periodens afgang

8.370

0

0

0

0

Overførsler

6.176

0

0

0

(6.176)

734.029

264.014

208.880

154.333

3.236

69.748

12.770

12.200

3.966

0

0

0

0

0

0

69.748

12.770

12.200

3.966

0

Afskrivninger 1. januar

50.487

37.792

61.761

87.146

0

Periodens afskrivninger

15.890

13.212

14.640

11.932

0

0

0

0

0

0

66.377

51.004

76.401

99.078

0

597.904

200.240

120.279

51.289

3.236

Anskaffelsespris
31. december

Nedskrivninger 1. januar
Årets nedskrivninger
Nedskrivninger
31. december

Tilbageførte afskrivninger
på periodens afgang
Afskrivninger 31. dec.
Regnskabsmæssig værdi
31. december
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N ote r til å r s ra p p o r te n for Billund Luf t havn A/S
4

Materielle anlægaktiver (fortsat)
I Materielle anlægsaktiver er indeholdt finansieringsomkostninger i fremstillingsperioden
med ialt t.DKK 43.822. Beløbet er fordelt med t.DKK 27.854 på Grunde og bygninger,
t.DKK 10.335 på Startbaner mv. og t.DKK 5.633 på Tekniske anlæg mv.
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver med tillæg
af udgiftsførte nyanskaffelser med en værdi under
DKK 25.000 samt avance/tab ved salg udgør:

Afskrivninger
Tab/(avance) ved salg
Avance ved salg af aktiver under DKK 25.000

2004

2003

DKK 1.000

DKK 1.000

55.674

54.936

(4)

(292)

0

0

708

517

56.378

55.161

Bankrenter

385

716

Kursgevinster

134

90

0

8

519

814

Renter vedrørende realkredit

22.023

22.312

Øvrige finansielle udgifter

12.089

13.598

34.112

35.910

Nyanskaffelser under DKK 25.000

Det samlede lufthavnsanlæg er ikke genstand for offentlig vurdering.

5

Finansielle indtægter
Finansielle indtægter specificeres således:

Øvrige finansielle indtægter

6

Finansielle udgifter
Finansielle udgifter specificeres således:
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7

2004

2003

DKK 1.000

DKK 1.000

Varebeholdninger
Varebeholdninger specificeres således:
Beholdning af hjælpematerialer

772

857

6.757

6.755

7.529

7.612

Kassebeholdning

3.304

5.388

Bankindeståender

4.876

7.133

8.180

12.521

Handelsvarer til videresalg

8

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger specificeres således:

9

Egenkapital
Selskabs-

Overkurs

Overført

kapital

ved emission

resultat

I alt

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

100.000

333.247

(54.160)

379.087

(9.859)

(9.859)

(16.768)

(16.768)

(80.787)

352.460

Egenkapital, 1. januar
Dagsværdireguleringer ført
via egenkapitalen
Årets resultat
Egenkapital 31. december

100.000

333.247

Aktiekapitalen fordeler sig således:
1.000.000 stk á DKK 100
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10

2004

2003

DKK 1.000

DKK 1.000

Langfristede gældsforpligtigelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtigelser.
Af den langfristede gæld forfalder til betaling senere end 5 år
efter balancedagen:
Pengeinstitutter

101.872

Realkreditinstitutter

418.000
519.872

Gæld til Realkreditinstitutter er tinglyst i grunde og bygninger der indgår i
balancen med DKK 616 mio.
Gælden til pengeinstitutter er optaget i Euro.

11

Anden gæld
Anden gæld specificeres således:
Skyldige personskatter m.v.
Feriepengeforpligtelse
Diverse gæld

12

0

0

19.960

17.708

3.948

18.053

23.908

35.761

Finansielle instrumenter
Der er foretaget rentesikring og valutasikring vedrørende en del af selskabets
langfristede gæld.
Værdien af de finansielle instrumenter er reguleret over egenkapitalen.
Renteafdækningsforretningen løber delvist til år 2012 og år 2023.
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13

Nærtstående parter og ejerforhold
Bestemmende indflydelse
Vejle Amt

Grundlag
Hovedaktionær

Øvrige nærtstående parter
Ingen
Transaktioner
Der har ikke i årets løb udover normalt ledelsesvederlag været gennemført
transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejder, væsentlige
aktionærer eller andre nærtstående parter.

Ejerforhold
Selskabets aktier ejes af:
Vejle Amt

50%

Kolding Kommune

15%

Vejle Kommune

15%

Billund Kommune

7,5%

Grindsted Kommune

7,5%

Give Kommune

5%
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N ote r til p e n g e st r ø m s opgør else for Billund Luf t havn A/S

1

2004

2003

DKK 1.000

DKK 1.000

55.670

54.644

519

814

34.112

35.910

89.263

89.740

83

(149)

(14.173)

10.038

(17.435)

(28.684)

(31.525)

(18.795)

Kassebeholdning

5.388

7.521

Bankindeståender

7.133

33.834

12.521

41.355

Reguleringer
Årets afskrivninger på materielle anlægsaktiver
inklusive avance og tab ved salg af anlægsaktiver
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter

2

Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandører af vare- og tjenesteydelser
og anden gæld

3

Likvider 1. januar

37

